
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : “วราวุธ” ชวนคนไทยช่วยลดฝุ่น PM2.5 เน้นแก้มลพิษจากต้นทาง
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

สงขลา : รวบหนุ่มสงขลาค้า “นกหกเล็กปากด า” สัตว์ป่าคุ้มครอง
เปิดเฟซบุ๊กซื้อขายออนไลน์   (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ชุมพร : สุดเศร้า! “วาฬเพชฌฆาตด า” เกยตื้นทะเลชุมพร
เกิดอาการช็อกและตาย  (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สงขลา : “สงขลา” น้ าท่วมสูงหลายอ าเภอ ชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ 
๑๐ ปี (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” ชวนคนไทยช่วยลดฝุ่น PM2.5 เน้นแก้มลพษิจากตน้ทาง

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การเตรียมการป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่น
ละออง PM2.5 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส้าคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัย
ของประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เน้น ๓ มาตรการหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้อ้านาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารสั่งการ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 
การเข้มงวดตรวจมลพิษรถยนต์ การลดแหล่งเช้ือเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และเร่งการ สื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยมีศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เฝ้าระวัง
สถานการณ์คุณภาพอากาศ เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน สามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นผ่าน
แอปพลิเคชัน Air4Thai เฟซบุ๊กของ ทส. และแฟนเพจของ ศกพ.

นายวราวุธ กล่าวว่า แหล่งก้าเนิดฝุ่นละอองของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน หากเป็นพื้นที่ กรุงเทพฯ
และปริมณฑล มาจากรถยนต์เป็นหลัก หากเป็นพื้นที่ภาคเหนือเกิดจากการเผาในที่โล่ง เผาป่า เผาพื้นที่
เกษตรกรรม เผาวัสดุทางการเกษตร ทั้งตอซังข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เมื่อไม่ใช้พี่น้องเกษตรกรก็เผา แต่
วันน้ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการเก็บขน หรือที่เรียกว่า “ชิงเก็บ” ให้พี่น้องประชาชนน้าเศษวัสดุ ใบไม้
ที่แห้งออกจากเขตพื้นป่าเสียก่อน และน้ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ มาแปรสภาพให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เป็น
ภาชนะ น้ามาเป็นเช้ือเพลิง RDF ในปีนี้มีภาคเอกชนรับซื้อเศษวัสดุเช้ือเพลิงถึง ๔๐๐ ตัน ประชาชนก็จะ
ได้เงินเพิ่มข้ึนโดยไม่ต้องเผา ที่ส้าคัญการสร้างเครือข่ายจิตอาสา หัวใจส้าคัญคือ พี่น้องประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่จะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่า กลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผา 

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” ชวนคนไทยช่วยลดฝุ่น PM2.5 เน้นแก้มลพษิจากตน้ทาง (ต่อ)

ทั้งนี้ จะมีการเร่งรัดเรื่องโอนถ่ายภารกิจด้านการดับไฟป่า ซึ่งถูกโอนไปที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ปี ๔๕ เพื่อเขาจะได้ต้ังงบประมาณในการจัดการได้อย่างเต็มที่ และการพยากรณ์อากาศ
ก็เป็นสิ่งส้าคัญที่น้าไปสู่การบริหารวางแผนการเผาให้สอดคล้องกับสภาพอุตุนิยมวิทยา ที่ส้าคัญที่จะขาด
ไม่ได้คือ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ดังนั้น ต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนที่จะควบคุมดูแล ตรวจเช็คตรวจสอบแหล่งก้าเนิด รวมถึงการบ้ารุงรักษา
เครื่องยนต์อย่างสม่้าเสมอ ซึ่งหากร่วมมือร่วมใจกันแล้ว เช่ือเป็นอย่างยิ่งว่าจะท้าให้สถานการณ์ปัญหา
ฝุ่นละอองในบ้านเราลดลงได้แน่นอน อย่าลืมนะครับ “ลดฝุ่นควัน ช่วยกันแก้ แค่ไม่เผา” นายวราวุธ กล่าว

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378808144?utm_source=

category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=entertainment)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวบหนุ่มสงขลาค้า “นกหกเลก็ปากด า” สัตว์ป่าคุ้มครอง เปิดเฟซบุก๊ซ้ือขายออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) น้าโดย พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. 
วางแผนล่อซื้ อนกหกเล็กปากด้า สัตว์ป่ า คุ้มครองที่มี การประกาศขายทาง เฟซบุ๊ก โดยจับกุม
นายอิบรอเฮง อะแม็ง อายุ ๒๒ ปี ชาว ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์น้า
“นกหกเล็กปากด้า” จ้านวน ๑๓ ตัว ใส่กรงตาข่ายและใส่ในกระเป๋าอีกช้ัน มาส่งให้สายของเจ้าหน้าที่ 
บริเวณริมถนนสายนาทวี - คลองแงะ ต. นาทวี โดยได้แจ้งข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า จากการสืบสวนทราบว่า นายอบิรอเฮงได้ลักลอบขายนกหกเล็กปากด้าทาง
เฟซบุ๊กช่ือ rohang usman เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนติดต่อล่อซื้อ จ้านวน ๑๕ ตัว เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท 
โดยนกตัวเต็มวัยจะขายตัวละ ๒๕๐ บาท ส่วนนกที่ยังเล็กขายตัวละ ๒๐๐ บาท แต่ขณะน้านกมาส่งหามา
ได้เพียง ๑๓ ตัว ส้าหรับนกหกเล็กปากด้า เป็นนกแก้วสีเขียวขนาดเล็ก พบในประเทศไทยไปจนถึงเกาะ
บอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย กินดอกไม้ หน่ออ่อน ผลไม้ และเมล็ดเป็นอาหาร ประเทศไทยพบในภาคใต้
ใน จ. กระบี่ พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000122429)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดเศร้า! “วาฬเพชฌฆาตด า” เกยตื้นทะเลชุมพร เกิดอาการช็อกและตาย

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพบวาฬเพชฌฆาตด้า ความยาวประมาณ ๔ เมตร 
ได้เกยต้ืนแบบมีชีวิต บริเวณชายหาดบางเบิด หน้าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ในหลวง ร.๙ อ. ปะทิว 
จ. ชุมพร เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันผลักดันออกสู่ทะเล แต่วาฬไม่สามารถว่ายน้้าออกไปได้จึงเคลื่อนย้ายมาใน
พื้นที่อ่าวเกาะเตียบซึ่งมีคลื่นลมสงบ และพยายามผลักดันสู่ทะเลอีกครั้ง แต่วาฬก็กลับมาเกยตื้นซ้้า จากนั้นมี
เจ้าหน้าที่เฝ้าดูอาการตลอด

ล่าสุดวันนี้ (๒๘ พ.ย.) เพจ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” (ทช.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ
พร้อมคลิปวิดีโอ เผยว่า วาฬเพชฌฆาตด้าเกิดอาการช็อก ต่อมาได้ตายลง โดยทางเพจระบุว่า “ศูนย์วิจัย ทช.
อ่าวไทยตอนกลาง ขอรายงานการเสียชีวิตของวาฬเพชฌฆาตด้าที่เข้ามาเกยตื้น บริเวณบ้านเกาะเตียบ 
อ. ปะทิว จ. ชุมพร วันนี้ วาฬสามารถกินปลาได้เพียง ๕ กิโลกรัม มีอัตราเต้นของหัวใจ ๖๐ - ๙๐ ครั้งต่อ
นาที มีลักษณะหัวใจเต้นแบบสั่นพลิ้ว อัตราการหายใจอยู่ที่ ๒๐ - ๓๐ ครั้งต่อ ๕ นาที มีลักษณะการหายใจ
เร็วและแรง พบเสมหะออกจากรูหายใจเล็กน้อย ผลการตรวจร่างกาย ผล เลือด และพฤติกรรมของวาฬ
บ่งบอกถึงความเครียดค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและพายุ วาฬได้ส้าลักน้้าเข้าไปบางส่วน และ
ขยับตัวว่ายน้้าค่อนข้างน้อย จึงให้ยาซึมและคลายกังวลเพื่อควบคุมความเครียดถึง ๓ ครั้ง แต่ไม่ตอบสนอง
ต่อยาเท่าใดนัก นายสัตวแพทย์ได้ตรวจร่างกาย จัดเวรเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณที่พักฟื้นของ
วาฬมีคลื่นลมแรง วาฬมีความเสี่ยงต่อการส้าลักน้้าและเครียดมาก จึงพิจารณาย้ายแพรักษามายังอีกด้านของ
เกาะเพื่อหลบลมและคลื่น ทั้งนี้ จากภาวะเครียดของวาฬจึงปล่อยวาฬลงในกระชัง เพื่อลดความเครียดและ
กระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อ แต่เนื่องจากคลื่นลมแรงร่วมกบัภาวะความเครยีดสูง วาฬจึงมีภาวะช็อกและส้าลักน้้า
ตามมา ทีมสัตวแพทย์จึงพยายามกู้ชีพและให้ยากระตุ้นหัวใจ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตวาฬไว้ได้ วาฬจึง ตาย
ในที่สุด ทั้งนี้ จะเคลื่อนย้ายซากของวาฬมายังศูนย์วิจัยฯ เพื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายโดยละเอียดต่อไป”

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000122375)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“สงขลา” น้ าท่วมสูงหลายอ าเภอ ชาวบ้านโอดหนักสดุในรอบ ๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. สงขลา ยังคงมีน้้าท่วมในหลายอ้าเภอ โดย
เฉพาะที่ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ได้เกิดน้้าท่วมสูงในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และ ๓ ต. ก้าแพงเพชร โดยเฉพาะที่
บ้านศาลาใหม่ บ้านศาลาหงส์ และบ้านชายคลอง โดยน้้าจากคลองภูมีซึ่งรับมาจากเทือกเขาบรรทัด
ต. เขาพระ ได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนยนตรการก้าธรฝั่งขาออกระยะทางราว ๓๐๐ เมตร จนต้องปิด
เส้นทางช่ัวคราวให้รถว่ิงทางเดียว ในขณะที่บ้านเรือนร้านค้าของชาวบ้านก็ถูกน้้าท่วมขัง ต้องเก็บของ
ข้ึนไปไว้บนที่สูงรวมถึงรถยนต์ ที่หนักสุดคือบริเวณทางเข้าวัดห้วยหลาด มีระดับน้้าสูงเกือบ ๑ เมตร 
ชาวบ้านที่อาศัยบ้านเรือนอยู่ลึกเข้าไปต้องเดินลุยน้้าเข้าไป รวมถึงชาวบ้านที่จะน้าอาหารเข้าไปถวาย
พระในวัดห้วยหลาดก็ต้องฝ่าน้้าท่วมสูงเข้าไปด้วย

นางศิริเพ็ญ ข้าเพ็ชร ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ต. ก้าแพงเพชร บอกว่า น้้าเริ่มไหลเข้าท่วมตั้งแต่
เมื่อคืนนี้และไม่ได้นอนทั้งคืน แต่ระดับน้้าเริ่มทรงตัวและลดลง โดยเป็นน้้าท่วมหนักสุดในรอบ ๑๐ ปี 
ซึ่งน่าจะมาจากพนังกั้นคลองแตก ท้าให้น้้าทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วและแทบตั้งรับไม่ทัน ขณะที่ทาง
เทศบาลต้าบลก้าแพงเพชรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนโดยเร่งด่วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของน้้าท่วมใน จ. สงขลา ขณะนีม้ีอย่างน้อย ๗ อ้าเภอที่ถูกน้้าท่วมแล้ว 
ประกอบด้วย อ. สะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง สิงหนคร จะนะ และรัตภูมิ แต่สถานการณ์
โดยรวมเริ่มคลี่คลายเพราะฝนเริม่หยุดตก ท้าให้ระดับน้้าเกือบทกุพื้นทีล่ดลงเพราะเป็นลกัษณะน้้าไหล
ผ่านและน้้าระบายไม่ทัน

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/534915)


